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Aconteceu no dia 29/03/2016 o projeto “Crianças em 

Movimento” realizado pela AEA VR (Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira) e IFSP 

Câmpus, em conjunto com a 13.ª Semana da Água 

evento viabilizado pelo Comitê da Bacia e a Câmara 

Técnica de Educação Ambiental.

SEMINÁRIO DE ACESSIBILIDADE - página 04

O evento aconteceu no dia 31/03/16  e abordou as 

leis e condutas da Acessibilidade, contou com a 

presença de arquitetos, engenheiros, estudantes do 

curso de edificações e profissionais preocupados na 

questão da adequação e implantação da  acessibili-

dade nas obras do Vale do Ribeira.

Coordenador de extensão, Sergio Augusto Godoy 

e alunos da escola EMEF Brigadeiro do Ar Alberto Bertelli.

Diretor do IFSP Walter Augusto Varella, Professores do IFSP Heider Geraldo Ribeiro 

e Cassiano Henrique M. C Ramos e alunos do IFSP.



Ao preencher sua ART marque o código 45 e colabore com AEA

CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS EM GERAL

Semana da Água

Aconteceu no dia 29/03/2016 o projeto “Crianças em 

Movimento” realizado pela AEA VR (Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira) e IFSP Campus, 

em conjunto com a 13.ª Semana da Água evento viabilizado 

pelo Comitê da Bacia e a Câmara Técnica ambiental.

Com intuito de incentivar o consumo consciente da água, a 

associação dos Engenheiros convidou a escola EMEF 

Brigadeiro do Ar Alberto Bertelli e seus alunos para participar 

deste projeto, onde fizeram uma visita no campus e participa-

ram de palestras e atividades com temáticas sobre água e 

também sobre a dengue.

O professor e coordenador de extensão, Sergio Augusto Godoy 

recebeu os alunos e iniciou as atividades com uma visita nas 

instalações do IFSP, logo após os alunos assistiram uma palestra 

onde foi demonstrada a quantidade de água potável e não potável 

no planeta e a importância da preservação deste bem comum e 

então foi elaborado um teatro para que os alunos demonstrassem 

quais os erros rotineiros quanto ao uso da água e o que fazer para 

sanar esses erros e por fim fizeram uma armadilha para captura 

do mosquito transmissor da dengue.

Alunos do IFSP e alunos do escola Alberto Bertelli na produção 

das armadilhas  para captura do mosquito da dengue.

Coordenador de extensão, Sergio Augusto Godoy 

e alunos da escola EMEF Brigadeiro do Ar Alberto Bertelli.

2.º Fórum da Construção Civil

Aconteceu no dia 23/06/16 o 2.º Fórum da Construção Civil 
realizado pelo Sebrae -SP em parceria com a AEA VR (Associ-
ação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira) e IFSP- 
Campus Registro, foram realizadas palestras sobre a Mútua - 
Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SP, Palestra 
de Gestão de Resíduos e  exposições nos stands das mais 
diversas inovações no mercado da construção civil.
A AEAVR e esteve presente fazendo a apresentação do seus 
serviço e também do CREA-SP.

Fórum da Construção - 
Fazendo a abertura do evento 
a diretora do Sebrae Unidade 
de Registro Claudia Noemi 
Gervásio Bilche e na mesa 
c e r i m o n i a l  o  d i r e t o r 
administrativo da Mútua 
Eng.º Aldo Leopoldo Rosseto 
Filho, o presidente da AEAVR 
Eng.º José Roberto Barbosa 
Satto, a coordenadora do 
Curso de edificações do IFSP 
Ellen Felizardo Pinto e o 
diretor do IFSP Campus 
Registro Walter Augusto 
Varella.

Stand da AEA VR

O diretor administrativo Eng.º Aldo Leopoldo R. Filho ministrando 
palestra sobre a Mútua.



O Comitê da Bacia hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul 

(CBH-RB) promove anualmente o processo de habilitação ao finan-

ciamento com recursos oriundos do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos (FEHIDRO), que se destina ao suporte financeiro da 

política estadual e das ações correspondentes. O CBH-RB, por não 

constituir personalidade jurídica (não tem CNPJ), não pode contrair 

empréstimo, no caso, junto ao Banco do Brasil S.A., que é a institui-

ção financeira oficial do Sistema de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Estado de São Paulo (SIGRH), e, por esta razão, recorre 

às instituições parceiras para formalizar contratos e viabilizar finan-

ciamento para execução das ações. 

Nesse contexto é que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do 

Vale do Ribeira (AEAVR) participou do processo de 2016 apresen-

tando propostas para o desenvolvimento de “Plano Diretor de 

Macrodrenagem Urbana” dos municípios de Apiaí, Barra do Turvo, 

Iguape e Ribeira. Os produtos almejados por estes empreendimen-

tos atenderão a uma das demandas consideradas prioritárias pelo 

Comitê, por estar entre os compromissos de ações previstos no 

Plano Estadual de Recursos Hídricos. Dos 23 (vinte e três) municí-

pios que integram a Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e 

Litoral Sul, denominado Unidade de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos nº 11 no SIGRH, 18 (dezoito) já possuem seu plano de 

macrodrenagem, sendo exceções os 4 (quatro) municípios citados e 

o de Iporanga, que será atendido com financiamento a ser obtido 

pela própria prefeitura, que participou do processo de habilitação 

deste ano juntamente com a AEAVR. 

As propostas apresentadas pela AEAVR foram classificadas pelo 

Comitê e aprovadas pelo Conselho de Orientação do Fundo e já 

estão sendo avaliadas pelo Departamento de Águas e Energia Elétri-

ca (DAEE), que é o órgão designado Agente Técnico, com atribui-

ção e competência para análise técnica e para acompanhamento da 

etapa executiva dos empreendimentos. Se aprovados pelo DAEE, os 

processos seguirão para análise do Agente Financeiro (Banco do 

Brasil) com vistas à formalização dos respectivos contratos de 

financiamento. O prazo previsto para a elaboração dos planos a ser 

financiados pela AEAVR é de 12 (doze) meses, e os recursos envol-

vidos estão estimados em R$ 599.175,00 (quinhentos e noventa e 

nove mil e setecentos e setenta e cinco reais). 

Importante destacar que a participação no referido processo possibilita 

à Associação as oportunidades de:

• Inserção efetiva no sistema de gestão de recursos hídricos, 

não se limitando à participação apenas com representação no 

quadro de membros do Colegiado CBH-RB;

• Prestação de apoio às prefeituras, que carecem de recursos 

financeiros e estruturais, bem como de profissionais técnicos 

em seu quadro funcional;

• Contribuição com estudos e projetos em planejamento de 

macrodrenagem, um dos fundamentais instrumentos de 

desenvolvimento urbano;

• Enriquecimento do acervo técnico para futuras participações 

em processos de financiamentos, parcerias com inúmeras 

instituições técnicas, acadêmicas, enfim;

Divulgação como entidade técnica efetivamente participativa em prol 

da coletividade, ultrapassando o círculo meramente associativo.

Participação da AEAVR na contratação de planos municipais de macrodrenagem 
estimados em mais de meio milhão de reais



CAUSAS MAIS COMUNS DE 

ACIDENTES EM OBRAS

O CREA SP e a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do 

Ribeira alertam à sociedade da importância de contratar um profissio-

nal legalmente habilitado para dirigir e executar obras ou serviços 

técnicos, pois vários acidentes podem surgir e prejudicar a segurança 

dos habitantes da residência.

- Erros na avaliação do terreno e na identificação dos materiais que 

compõem o solo (argila, areia, área de baixada, granito com pequena 

camada de terra, entre outros). Os materiais complementam a solução 

técnica para cada tipo de terreno. 

- Uso exagerado ou insuficiente de material (cimento, tijolos, entre 

outros); O acompanhamento de um profissional engenheiro, arquiteto 

e técnico, na execução de uma obra evita desperdício de materiais e 

aumento de despesas para o seu bolso. Por exemplo, um leigo não 

sabe calcular as dimensões corretas dos pilares de sustentação de uma 

edificação, se ele superdimensionar, haverá desperdício de materiais, 

por outro lado se calcular para menos, poderá causar rachaduras em 

pilares de sustentação, nas lajes ou nas vigas;

- Uso de materiais de baixa qualidade;

- Instalações elétricas mal feitas. Representam altíssimo risco de 

incêndio nas edificações por fio desencapado ou sobrecarga de 

eletricidade, um exemplo é quando uma casa não foi planejada para 

ter mais de um aparelho de ar–condicionado. O engenheiro Eletricista 

pode preparar a edificação de acordo com a necessidade de refrigera-

ção;

- Instalações sanitárias e hidráulicas inadequadas, que podem provo-

car infiltrações;

- Instalações de gás canalizado ou de botijões que desrespeitem as 

regras de segurança, como por exemplo, as novas residências não 

podem ter aquecedores a gás dentro dos banheiros, o escapamento de 

gás pode ser inalado e causar o óbito. Uma solução arquitetônica para 

imóveis antigos é colocar venezianas na porta para que o gás possa se 

dissipar.

Quem fiscaliza uma obra para prevenir acidentes?

O CREA-SP é responsável por fiscalizar o exercício dos engenheiros, 

tecnólogos e técnicos nas áreas da engenharia civil, ambiental, sanita-

ristas, engenharia mecânica, engenharia elétrica/eletrônica, teleco-

municações/computação, agrimensura, geologia entre outros. Nos 

casos de obras de construção de obras de construção civil, o conselho 

verifica se o profissional está devidamente registrado, ou seja, se tem 

a carteira do CREA-SP, se registrou a Anotação de Responsabilida-

de Técnica (ART) e emitiu o Livro de Ordens (Caderneta de 

Obras), e se fixou a Placa de identificação. 

Seminário de Acessibilidade

O Seminário de Acessibilidade contou com a presença da 

Palestrante e Coordenadora do Sebrae -SP Ana Paula Peguim e do 

Conselheiro do CREA-SP Gilmar Vigiodri Godoy e também da 

presidente da ADEFIPA  (Associação das Pessoas com 

Deficiência de Pariquera-Açú) Vera Muller.

O evento aconteceu no dia 31/03/16  e abordou as leis e condutas 

da Acessibilidade, contou com a presença de arquitetos, engenhe-

iros, estudantes do curso de edificações e profissionais preocupa-

dos na questão da adequação e implantação da  acessibilidade nas 

obras do Vale do Ribeira.

Palestrante Ana Paula Peguim
Coordenadora do SEBRAE SP

Vera Muller
Presidente da ADEFIPA 

Diretor do IFSP Walter Augusto Varella, Professores do IFSP Heider Geraldo Ribeiro 

e Cassiano Henrique M. C Ramos e alunos do IFSP.


